
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۱۲/۰۳/۱۲۰۲                                                                   مي ډد افغانستان د علومو اکا

 

 ه مناسبت افتتاح بند کمال خان؛ب

 م(« به زیور چاپ آراسته گردید ۲۰۲۱  - ۱۷۴۷کتاب »سرگذشت سیستان و رود هیرمند )از 

این اثر توسط کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی  

به رشته تحریر درآمده است که چاپ دوم آن با تجدید  

نظر و افزایش از سوی نویسنده محترم به مناسبت  

ریا سوی  از  نیمروز،  در  کمالخان  بند  ست افتتاح 

( در  علوم  اکادمی  عامه  ارتباط  و  + ۱۰اطالعات 

 .صفحه جدیداً به چاپ رسیده است ( ۴۸۶= ۴۷۶

 معرفی مختصر کتاب 

احمدشاه   عهد  از  سیستان  موضوع  اول  فصل  در 

م(، در فصل دوم داستان حکمیت انگلیس در سیستان، در فصل  ۱۹۷۸  -۱۷۴۷درانی تا سقوط رئیس جمهور داودخان )

، در فصل چهارم حکمیت مکماهون در سیستان، در فصل پنجم  19عمال سیاسی انگلیس در قرن  سوم سیستان از نظر  

ش، در فصل ششم راپور کمیسیون بیطرف دلتای هیرمند، در فصل هفتم اختالف    ۱۳۱۸  -  ۱۳۱۵مذاکرات سالهای  

مذاکرات مستقیم و  نظر بر ارزش راپور کمیسیون بیطرف و مذاکرات دو جانبه در این زمینه، در فصل هشتم آمادگی 

در بارۀ معاهده آب هیرمند،   ش(، در فصل نهم عکس العمل محافل سیاسی ۱۳۵۱-۱۳۴۵مورد موافقت جانبین)  تهیه متن 

در فصل دهم پایه های حقوقی معضلۀ آب رودخانه هلمند، در فصل یازدهم داود خان و اعمار بندهای آب در حوزۀ  

ثباتی در افغانستان و استفاده ایران و پاکستان از این بحران مورد    جنوب غرب کشور و در فصل دوازدهم بحران بی 

 .بحث قرار گرفته است 

 :عالقمندان گرامی می توانند محتویات صفحات اول این اثر را از لینک ذیل بدست آورند

%B4%D8...https://asa.gov.af/.../%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8 

 .یادداشت: اثر یاد شده را از ریاست اطالعات و ارتباط عامه اکادمی علوم بدست آورده می توانید

 ۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹شماره تیلفون: 

 _خانکمال #

 مدیریت_آب#

 

  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fasa.gov.af%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-03%2F%25D8%25B3%25D8%25B1%25DA%25AF%25D8%25B0%25D8%25B4%25D8%25AA%2520%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D9%2580%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%2520%2520%25D9%2588%2520%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AF%2520%25D9%2587%25DB%258C%25D9%2580%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2580%25D8%25AF%2520.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3iFM57ee1IXnyWABhJN0Fdp6YosRWSMYVtH4h0YHOOYf2lQRE3Qh3Cwy0&h=AT12JJdHVpcEO3QSXhHLhsX1Nn6k-63mJL4hZJF9l_ER2S-AxcG2ren4YPKid40Z4slM-IUmRPBtJW33Gj5QLD8BZVGJ1WW6sv51mjXXRr9pr455Mi0t-A1NUW-fNktASA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3V89k1t2nHEXFauu_lKsuKy4pzt0Bn9Ne-V-d66dpj8wmBC0nTYfE5ZUSyYyA3LJJXTlQ-MvHrt_AaCNGU_gz3lGY9lvNCMjDX_D2KCzeGvkJRmsUOnBKrLnkQa43WJIYzvjCV--2xOLnmXNUPV9jr24yqU07Fu6iVo_Ow7QXgcPs
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkguuCAOoR3vC1oZAwT6QW5Y8FsjEexJF8eOffphvedC98I7ABagqcvCcT5xyn2R7ApGqQaoBhI92_8vXZFsW3xzbxHntfpZX-A3D5fWIKUBa90PePtMuINpnsfy0A_5P_AiiC8UxpQrp42HCNZsJC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkguuCAOoR3vC1oZAwT6QW5Y8FsjEexJF8eOffphvedC98I7ABagqcvCcT5xyn2R7ApGqQaoBhI92_8vXZFsW3xzbxHntfpZX-A3D5fWIKUBa90PePtMuINpnsfy0A_5P_AiiC8UxpQrp42HCNZsJC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkguuCAOoR3vC1oZAwT6QW5Y8FsjEexJF8eOffphvedC98I7ABagqcvCcT5xyn2R7ApGqQaoBhI92_8vXZFsW3xzbxHntfpZX-A3D5fWIKUBa90PePtMuINpnsfy0A_5P_AiiC8UxpQrp42HCNZsJC&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXkguuCAOoR3vC1oZAwT6QW5Y8FsjEexJF8eOffphvedC98I7ABagqcvCcT5xyn2R7ApGqQaoBhI92_8vXZFsW3xzbxHntfpZX-A3D5fWIKUBa90PePtMuINpnsfy0A_5P_AiiC8UxpQrp42HCNZsJC&__tn__=*NK-R
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/akademi_olome_afg_sargusasht_bande_kamal_khan.pdf

